แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี
ที่มีปัญหาพัฒนาการ
สําหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล…………………จังหวัด…………………..
วันที่ประเมิน………………………………………………………………………
ลําดับ
ที

การพัฒนาคุณภาพ
รายด้ าน

ระดับ
หมายเหตุ
1

1

บุคลากร

2

3
 พยาบาล PG จํานวน ……คน
 พยาบาล ป.โท จํานวน……คน
 พยาบาล PG เด็กจํานวน……..คน
 พยาบาลทีรับผิดชอบงานสุขภาพจิต และจิตเวช เด็กและวัยรุ่นผ่าน
การอบรมหลักสูตรทีสงู กว่า PG เด็ก จํานวน……….คน
ระบุหลักสูตร……………………………………………………………..
 พยาบาลผ่านการอบรมหลักสูตรจิตเวชเด็ก
และ วัยรุ่นระยะสัน! ( 3-5 วัน ) จํานวน………คน
 จิตแพทย์จํานวน………คน
 จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจํานวน………คน
 แพทย์ทีรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช
จํานวน……………………….คน
 แพทย์ทีรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้ รับการ
เพิมพูนความรู้และทักษะทีจ ําเป็ นในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ระบุหลักสูตร…………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
 กุมารแพทย์รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จํานวน………………………………….คน
 กุมารแพทย์ทีรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้ รับ
การเพิม พูนความรู้และทักษะทีจําเป็ นในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ระบุหลักสูตร……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
 มีทีมสหวิชาชีพ จํานวน ……….คน
ระบุวิชาชีพ………………………………………………………………….
 อืนๆ ระบุ ………………………………………………..

ลําดับที การพัฒนาคุณภาพ
รายด้ าน

ระดับ
หมายเหตุ
1

2

3

สถานทีบริ การ

ความสามารถด้ านระบบ
บริ การ
- การตรวจวินจิ ฉัยและ
บําบัดรักษา

- การส่งเสริ มพัฒนาการ

- การส่งเสริ ม ป้องกัน

2

3
 มีสถานทีให้ บริ การส่งเสริ มพัฒนาการผู้ป่วยทีมีปัญหา
พัฒนาการแยกเป็ นสัดส่วน
ขนาดสถานที..................ตารางเมตร
จํานวนผู้ป่วยทีรับบริ การต่อวันทําการ.....................คน
 มีห้องเล่น/สนามเด็กเล่นทีม ีอปุ กรณ์การเล่นทีเหมาะสมกับ
วัยและปลอดภัยสําหรับเด็ก
 มีห้องให้ คาํ ปรึกษาสําหรับผู้ปกครองแยกเป็ นสัดส่วน
 มีห้องฝึ กกล้ ามเนื !อมัดใหญ่ทมี ีอปุ กรณ์การฝึ กเหมาะสมกับวัย

 สามารถให้ การวินิจฉัยโรทีเกียวข้ องกับปั ญหาพัฒนาการได้
 สามารถให้ การรักษาเบื !องต้ นแก่ผ้ ทู ีได้ รับการวินจิ ฉัยข้ างต้ น
ได้
 มีการจัดระบบการเฝ้ าระวังความเสีย งทางคลินิก
 มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยทีม ีปัญหาพัฒนาการ
 มีความสามารถในการประเมินพัฒนาการโดยเครื องมือทีเ ป็ น
มาตรฐานสากล
 มีผ้ รู ับผิดชอบบริ การส่งเสริ มพัฒนาการผู้ป่วยทีมีปัญหา
พัฒนาการ
 มีระบบการส่งเสริ มพัฒนาการผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการ
 สหวิชาชีพบูรณาการงานส่งเสริ มพัฒนาการเข้ าไปอยูใ่ นงาน
ประจํา
จํานวน..............วิชาชีพ คือ..................................................
............................................................................................
 มีการประเมินผลงานการส่งเสริ มพัฒนาการ
 มีการพัฒนาระบบการส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนือง
 มีการจัดงานส่งเสริ มพัฒนาการให้ กบั ผู้ป่วยทีมีปัญหา
พัฒนาการ โดยผู้ปกครองมีสว่ นร่วม
มีการจัดงานส่งเสริ มพัฒนาการให้ ผ้ ปู ่ วย และเด็กกลุม่ เสีย ง
โดยผู้ปกครองมีสว่ นร่วม
 มีการจัดงานส่งเสริ มพัฒนาการให้ ผ้ ปู ่ วย เด็กกลุม่ เสีย ง และ
เด็กปกติ โดยผู้ปกครองมีสว่ นร่วม

ลําดับที การพัฒนาคุณภาพ
รายด้ าน

ระดับ
หมายเหตุ
1

- ระบบยา

- ด้ านการส่งต่อ

2

3
 มีการทํางานร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้ องในการจัดงาน
ส่งเสริ มพัฒนาการ
มีการวางแผนบริ หารจัดการให้ มียาจิตเวชสําหรับผู้ป่วยทีมี
ปั ญหาพัฒนาการ
 มีการกําหนดตัวชี !วัดของการดําเนินงาน
 มีการติดตามประเมินผลการใช้ ยา (DUE)
 มีการนําข้ อมูลไปใช้ ในการพัฒนางานอย่างต่อเนือง (CQI)
 มีระบบสารสนเทศของยาจิตเวช มีการเผยแพร่ความรู้ด้านยา
จิตเวชไปยังผู้ป่วย ผู้ปกครองหรื อหน่วยงานอืน
 มีระบบการควบคุมการกระจายยา และจัดเก็บทีมี
ประสิทธิภาพ ป้องกันความคลาดเคลือ นทางยา
 เภสัชกรมีความรู้เกียวกับยาจิตเวช สามารถให้ คาํ แนะนํา
ติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา ป้องกันและวิเคราะห์ปัญหา
จากยาได้
 มีการบันทึกข้ อมูลปั ญหาจากยา และสามารถใช้ ข้อมูลในการ
พัฒนางานได้ อย่างเหมาะสม
 มีแนวทางค้ นหาประวัติแพ้ ยาและป้องกันการแพ้ ยาซํ !าหรื อแพ้
ยาข้ ามกลุม่
 มีการกําหนดรายการยาจิตเวชทีใช้ ร่วมกับยาอืนแล้ วมีโอกาส
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทีร้ายแรง (fatal drug interaction)
 มีแนวทางเฝ้ าระวังการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จาก fatal
drug interaction
 มีเกณฑ์การประเมิน ADR จากยาทางจิตเวช
 มีแนวทางเฝ้ าระวังและติดตาม ADR
 มีการวางแผนการดูแลด้ านยา ในผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการ
เฉพาะราย
 มีการกําหนดรายการยาจิตเวชกลุม่ เสีย ง
 มีการให้ คาํ ปรึกษาด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ปกครองผู้ป่วยทีมี
ปั ญหาพัฒนาการ
 มีการส่งต่อผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการทีมีความซับซ้ อนใน
การรักษาแบบทางเดียว
 มีการส่งต่อผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการทีมีความซับซ้ อนใน

ลําดับที การพัฒนาคุณภาพ
รายด้ าน

ระดับ
หมายเหตุ
1

- ด้ านการติดตามดูแล

2

3
การรักษาแบบสองทาง
 มีการส่งต่อผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการทีมีความซับซ้ อนใน
การรักษาแบบสองทาง และส่งต่อข้ อมูลไปยังเครื อข่ายที
รับผิดชอบ
 มีฐานข้ อมูลเครื อข่าย
 มีฐานข้ อมูลผู้ป่วยทีม ีปัญหาพัฒนาการ
 มีการจัดระบบติดตามดูแลผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการ
 มีการจัดระบบติดตามดูแลผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการซับซ้ อน
ไปในชุมชน
 มีการประเมินปั ญหาความต้ องการการฟื น! ฟูสมรรถภาพตาม
บริ บทของผู้ป่วย
 มีการประสานงานกับเครื อข่ายในระบบสาธารณสุขเพือการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการ
 มีการประสานงานกับเครื อข่ายในและนอกระบบสาธารณสุข
เพือการติดตามดูแลผู้ป่วยทีมีปัญหาพัฒนาการ
 หน่วยงานในและนอกระบบสาธารณสุขมีสว่ นร่วมในการ
ส่งเสริ มพัฒนาการผู้ป่วย

